
 

 

 

 

WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W FUNKCJONALNYCH OBSZARACH 

MIEJSKICH 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

projektu LUMAT 

Zasady udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin zgłaszania prac – 21 grudnia 2018 r. 

 

www.interreg-central.eu/LUMAT.html  



2 
 

WPROWADZENIE 

Projekt LUMAT obejmuje 7 krajów obszaru Europy Środkowej w ramach Programu Interreg dla 
Europy Środkowej. Celem projektu jest wdrożenie Zrównoważonego Wykorzystywania Terenów 
i Zintegrowane Zarządzanie Środowiskiem w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych. 

Konsorcjum projektu obejmuje miasta i regiony, agencje środowiskowe oraz instytucje 
badawcze. Partnerzy projektu opracowali strategię zarządzania Miejskim Obszarem 
Funkcjonalnym (MOF) włączającą lokalnych interesariuszy w budowę planów działań mających 
na celu odnowę terenów zdegradowanych i porzuconych w każdym z krajów partnerskich 
projektu.  

Wielopoziomowe współdziałanie (pomiędzy partnerami, pomiędzy obszarami miejskimi i 
podmiejskimi oraz pomiędzy decydentami a mieszkańcami) jest jednym z celów projektu, który 
zmierza do „Współpracy w zarządzaniu terenami dla poprawy poziomu życia”. 

Wykonano znaczną pracę, aby określić tożsamość lokalnej społeczności w MOF projektu, 
otwierając także dyskusję nad zrównoważonym rozwojem ekologicznym i ekonomicznym, nad 
włączeniem społeczności oraz rozwiazywaniem konfliktów. 

Celem Konkursu Fotograficznego jest pokazanie procesu, wyników i głównych idei projektu: 
OBRAZ JEST WART WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW! 

(więcej informacji na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html). 

TEMAT 

Opisz za pomocą zdjęcia jedno lub kilka poniższych haseł lub kluczowych zdań: 

WSPÓŁPRACA W ZARZĄDZANIU TERENAMI DLA POPRAWY POZIOMU ŻYCIA 

Zarządzanie środowiskowe w MOF jest adresowane do procesów rozwojowych w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym dla poprawy samopoczucia mieszkańców. 

“Rozwój” nie oznacza wzrostu ilościowego, lecz jest głównie związany z poprawą jakości życia 
w MOF. Współpraca ma się odbywać na wszystkich poziomach, pomiędzy partnerami ale także 
pomiędzy lokalnymi interesariuszami. 

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 

Projekt LUMAT koncentruje się na koncepcji zrównoważonego zarządzania środowiskiem z 
naciskiem na aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. 

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE 

MOF-y: Funkcjonalne jednostki terytorialne zdefiniowane w oparciu o naturalne powiązania lub 
współzależności i/lub o poziomą współpracę pomiędzy centrum miasta i miejscowościami w 
obszarze podmiejskim, z praktycznym wdrożeniem zasady wielopoziomowego zarządu w 
podejmowaniu decyzji (np. podział odpowiedzialności oparty na efektywności i optymalizacji 
rozwiązywania problemów). 

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE TERENAMI 

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY MIASTEM I OTOCZENIEM  

REGENERACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 
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KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ 

Partnerzy i lokalni interesariusze (włączając mieszkańców) zaangażowani w projekcie LUMAT. 

Konkurs jest otwarty dla osób w wieku powyżej 18 lat. 

Sędziowie konkursowi jak również najbliższa ich rodzina (współmałżonek, partner, rodzeństwo, 
dzieci) jak również osoby współzamieszkujące nie mogą uczestniczyć w konkursie. 

JAK UCZESTNICZYĆ 

Etap wstępny 

Konkurs projektu LUMAT został ogłoszony w Ljubljanie we wrześniu 2018 i będzie zakończony 
21 grudnia 2018 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjęte. Zwycięzcy zostaną 
ogłoszeni podczas końcowej konferencji projektu LUMAT w kwietniu 2019. 

Zasady zgłaszania prac 

1. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik automatycznie akceptuje zasady konkursu oraz decyzje 
Zespołu ds. komunikacji projektu LUMAT, które są wiążące i ostateczne. Nie można być 
laureatem, jeżeli nie akceptuje się wszystkich wymogów zapisanych w zasadach konkursu. 
Można zgłosić co najwyżej 10 zdjęć, jednakże tylko jedno zdjęcie może być nagrodzone dla 
jednej osoby. Zespół ds. komunikacji projektu LUMAT zastrzega sobie prawo wycofania 
dodatkowych zgłoszeń lub zgłoszeń, które nie spełniają wymogów zasad konkursu.  

2. Zgłaszający się uczestnik gwarantuje, że zgłoszone zdjęcie(a) są ich oryginalnym dziełem i 
nie naruszają praw własności innej osoby lub instytucji, włączając w to wejście na teren 
prywatny.  

3. Zdjęcia muszą być dostarczone przez autora. Fotografie wykonane przez kogoś innego I nie 
przez niego wysłane, nie będą przyjęte do konkursu. Uczestnik musi być jedynym właścicielem 
praw do nadesłanych zdjęć.  

4. Zdjęcia muszą być przysłane elektronicznie w formatach JPEG, .jpg, lub .png, na następujący 
adres: info@lumatproject.eu 

Temat: konkurs fotograficzny projektu LUMAT (LUMAT photo-contest) 

Aby zapewnić kwalifikowalność zdjęcia muszą mieć rozdzielczość co najmniej 1200 px (dłuższa 
krawędź). Wyższa rozdzielczość będzie wymagana, jeżeli zdjęcie zostanie wstępnie wybrane 
do nagrody lub wyróżnienia. 

5. Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane w krajach Europy Środkowej. Zdjęcia spoza tego 
obszaru będą zdyskwalifikowane. 

6. Zdjęcia muszą być przesłane z następującymi informacjami: 

▪ Nazwisko autora 
▪ Adres 
▪ Email 
▪ Telefon 

▪ Tytuł zdjęcia (w języku angielskim) 
▪ Miejsce, gdzie zdjęcie zostało wykonane 
▪ Podpis, który umieszcza zdjęcie w obrębie (tematyce) projektu LUMAT (w języku 

angielskim) 
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Niekompletne zgłoszenia zostaną automatycznie usunięte z konkursu. 

Uczestnicy mogą zostać poproszeni w dowolnym czasie także po 21 grudnia 2018 o uzupełnienie 
informacji (jak np. dot. wyższej rozdzielczości zdjęcia. 

7. Zdjęcia, które zostały zmodyfikowane numerycznie (usunięcie czerwonych oczu, usunięcie 
zamglenia, dopasowanie koloru I kontrastu itp.) zostaną zdyskwalifikowane, co jest w gestii 
Panelu Oceniającego.  

8. Jeżeli na zdjęciu będą osoby, konieczne jest dostarczenie stosownych dokumentów o 
wyrażeniu zgody na wykonanie takich zdjęć, na życzenie Panelu. 

9. Nie zostaną dopuszczone zdjęcia, które: 

▪ Naruszają prawa osób, włączając w to również brak zgody. 
▪ Zawierają treści nieprzyzwoite, nagość, przemoc. 
▪ Obrazują sceny nękania zwierząt, niszczenia środowiska przez fotografującego lub osoby 

fotografowane. 
▪ przedstawiają sceny zwierząt w niebezpieczeństwie. 

Rozstrzyganie 

Zdjęcia będą oceniane pod względem oryginalności, poziomu technicznego, kompozycji, 
całkowitego wrażenia, cech artystycznych oraz treści powiązanej z projektem. Ocenę 
przeprowadzi panel złożony z członków Zespołu ds. Komunikacji zatrudnionych w projekcie 
LUMAT. Panel dokona oceny wszystkich dopuszczonych do konkursu zgłoszeń I przyzna 
następujące nagrody: 

Pierwszą, Drugą i Trzecią oraz dwa wyróżnienia. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 31 stycznia 2019 komunikatem przekazanym drogą 
wskazaną przy zgłaszaniu do konkursu. Decyzje Panelu są ostateczne. 

Nagrody 

Nagrody zostaną wyznaczone przez Zespół ds. Komunikacji projektu LUMAT. Nagroda nie może 
być nigdzie przekazana i musi być zaakceptowana przez nagrodzonego. Zwycięzca nie może 
domagać się pieniędzy ani innej nagrody zamiennej. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się podczas konferencji końcowej projektu LUMAT w Katowicach. 

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w broszurze końcowej projektu oraz na oficjalnej 
stronie projektu. Publikacja będzie przekazana do 7 krajów partnerskich Europy Środkowej. 

Wszystkie nadesłane zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronie projektu LUMAT I 
wykorzystane w publikacjach projektu oraz rozpowszechnianych materiałach. 

Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów zakupionych z uwzględnieniem “zielonych” 
praktyk.  

PRAWA UCZESTNIKA 

Uczestnik zachowuje prawa do nadesłanych zdjęć – włączając także własność Lidera ds. 
Komunikacji projektu LUMAT (SiTI, Via Pier Carlo Boggio, 61, 10138 Torino TO). 

Zgłaszający zdjęcie na konkurs przyznaje bezpłatne tantiemy Liderowi ds. Komunikacji nie 
wyłączając praw podczas konkursu oraz na cały okres późniejszy, aby: 

▪ udostępniać zdjęcia na stronie konkursu. 
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▪ zezwalać osobom trzecim na wykorzystanie zdjęć na różnych platformach społecznych. 
▪ wykorzystywać fotografie na portalach społecznościowych dla wsparcia idei projektu. 
▪ wykorzystywać zdjęcia w Programie Interreg dla Europy Środkowej oraz projektu LUMAT 

w materiałach wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji nie tylko na Stronach 
internetowych i publikacjach internetowych ale także innych publikacjach, 
zestawieniach, reklamach, multimediach, prezentacjach, raporcie końcowym. 

▪ przekazać zdjęcia innym osobom i organizacjom w celu wykorzystania w odnoszących się 
do Programu Interreg dla Europy Środkowej i projektu LUMAT artykułach o nowościach, 
czasopismach, raportach, pokazach slajdów, wystawach, stronach internetowych, video 
itp. 

▪ wykorzystać w związku z konkursem, nazwisko uczestnika, miasto oraz państwo 
zamieszkania w promocji o innych publikacjach. 

▪ zachować kopię numeryczną zdjęć, które zostaną zarchiwizowane w bibliotece SiTI I 
będą dostępne dla zespołu Lidera ds. Komunikacji. Zespół ds. Komunikacji projektu 
LUMAT będzie czynił starania, aby wszystkie fotografie uznać i opatrzyć nazwiskiem 
autora, jeżeli pełne nazwisko jest dostępne. 

Uczestnicy konkursu, zgłaszając swoje zdjęcia przekazują Liderowi ds. Komunikacji wszystkie 
bez wyjątku prawa, licencje do publikowania i innego wykorzystania przysłanych do konkursu 
zdjęć, które mogą być użyte w rozpowszechnianiu wyników projektu LUMAT i w promocji 
działalności SiTI w dowolnych mediach bez dodatkowej kompensacji, zezwoleń, poza 
sytuacjami, których zabrania prawo. Wyłącza się wykorzystanie komercyjne 

Zgłaszając zdjęcia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i pokazywanie 
zdjęć pojedynczo lub w połączeniu z innymi na oficjalnej stronie Programu Interreg dla Europy 
Środkowej I projektu LUMAT oraz na platformach społecznościowych oraz na Stronach, mediach 
społecznościowych i w postaci materiałów drukowanych bez żadnych opłat I innych form 
rekompensaty w każdym czasie zgodnie z życzeniem Lidera ds. Komunikacji projektu LUMAT. 
Podpisy, opisy lub tytuły dodawane do zdjęć pozostają do uznania Lidera ds. Komunikacji 
projektu LUMAT. 


